
 

 عذرا جوانبختدکتر  ،0410-0412تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

01011-06011 06011-04011 04011-01 01-00011 00011-01 01-1011 
 ساعت

 ایام هفته

 راهو ن نماز حضور در دفتر -
پایان نامه 

 دانشجویان
 دفترحضور در  روش تحقیق 

 شنبه

   پردیس    

- 
 حضور در دفتر

 روش تحقیق راهو ن نماز
پایان نامه 

 دانشجویان
 حضور در دفتر 

 یکشنبه

   ارشدکارشناسی   

 اقتصاد خرد تکمیلی راهو ن نماز اقتصاد خرد تکمیلی -
پایان نامه 

 دانشجویان
 حضور در دفتر

 دوشنبه

   ارشدکارشناسی  ارشدکارشناسی 

 حضور در دفتر  0 اقتصاد خرد 0 اقتصاد خرد راهو ن نماز حضور در دفتر -
 شنبهسه

  کارشناسی کارشناسی   

 حضور در دفتر حضور در دفتر حضور در دفتر راهو ن نماز حضور در دفتر -
 چهارشنبه

      

 

 o.javanbakht@urmia.ac.ir : ایمیل

 

mailto:o.javanbakht@urmia.ac.ir


 

 

 

 صدیقه هاشمی بناب، دکتر 0410-0412تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه  

01011-06011 06011-04011 04011-01 01-00011 00011-01 01-1011 
 ساعت

 ایام هفته

 0اقتصاد کلان  0اقتصاد کلان  0اقتصاد عمومی  راهو ن نماز حضور در دفتر -
 شنبه

 کارشناسی کارشناسی  کارشناسی   

 حضور در دفتر  اقتصاد کلان تکمیلی اقتصاد کلان تکمیلی راهو ن نماز حضور در دفتر -
 یکشنبه

  ارشدکارشناسی ارشدکارشناسی   

 راهو ن نماز حضور در دفتر -
جلسه شورای 

 دانشکده
 حضور در دفتر حضور در دفتر

 دوشنبه

      

 ارتباط با صنعت ارتباط با صنعت ارتباط با صنعت راهو ن نماز ارتباط با صنعت -
 شنبهسه

 سازمان برنامه سازمان برنامه سازمان برنامه  سازمان برنامه 

 ارتباط با صنعت ارتباط با صنعت ارتباط با صنعت راهو ن نماز ارتباط با صنعت -
 چهارشنبه

 سازمان برنامه سازمان برنامه سازمان برنامه  سازمان برنامه 

 

 s.hashemibonab@urmia.ac.ir : ایمیل

 

mailto:s.hashemibonab@urmia.ac.ir


 

 

 ، دکتر مرتضی مولائی0410-0412تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

01011-06011 06011-04011 04011-01 01-00011 00011-01 01-1011 
 ساعت

 ایام هفته

- 
تحلیل سیاستهای 

 کشاورزی 
 راهو ن نماز

تحلیل سیاستهای 

 کشاورزی
 حضور در گروه حضور در گروه

 شنبه

   پردیس  پردیس 

اقتصاد 

 زیستمحیط

اقتصاد 

 زیستمحیط
 حضور در گروه راهو ن نماز

تجزیه و تحلیل 

های سیاست

 کشاورزی تکمیلی

تجزیه و تحلیل 

های سیاست

 کشاورزی تکمیلی
 یکشنبه

 ارشد کارشناسی ارشد کارشناسی    کارشناسی  کارشناسی

 حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه -
اقتصادسنجی 

 0تکمیلی 

اقتصادسنجی 

 دوشنبه 0تکمیلی 

 ارشد کارشناسی ارشد کارشناسی    

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه راهو ن نماز جلسه گروه -
 شنبهسه

      

 حضور در گروه حضور در گروه گروهحضور در  راهو ن نماز حضور در گروه -
 چهارشنبه

      

 

 urmia.ac.irm.molaei@ : ایمیل

mailto:o.javanbakht@urmia.ac.ir


 

 ، دکتر محمد خداوردیزاده0410-0412تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

01011-06011 06011-04011 04011-01 01-00011 00011-01 01-1011 
 ساعت

 ایام هفته

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه -
 شنبه

      

 مبانی کارآفرینی راهو ن نماز حضور در گروه -
بازاریابی بین الملل 

 محصولات کشاورزی

بازاریابی بین الملل 

 یکشنبه محصولات کشاورزی

 ارشدکارشناسی  کارشناسی ارشد کارشناسی   

- 
کاربرد برنامه ریزی 

 اورزیریاضی در کش
 آمار و احتمالات عملی آمار و احتمالات راهو ن نماز

کاربرد برنامه ریزی 

 دوشنبه اورزیریاضی در کش

 پردیس کارشناسی کارشناسی  پردیس 

 راهو ن نماز حضور در گروه -
کاربرد برنامه ریزی 

 شاورزیریاضی در ک

کاربرد برنامه ریزی 

 اورزیریاضی در کش
 حضور در گروه

 شنبهسه

  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد   

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه -
 چهارشنبه

      

 

 mo.khodaverdizadeh@urmia.ac.ir : ایمیل

 

mailto:mo.khodaverdizadeh@urmia.ac.ir

